
Te
at

re

42  Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat

A punt d’estrena

Absurds i Singulars
Adaptació de l’obra del rei de la 
comèdia britànica Alan 
Ayckbourn, l’autor més 
representat després de 
Shakespeare. Tres parelles, tres 
cuines. Un text amb un humor 
cruel i mordaç que ha aconseguit 
fer riure el públic anglès durant 
quatre dècades.
Teatre Borràs. 
Urquinaona, 9.  
www.grupbalana.com. 
Urquinaona (L1-L4). 
20-29 €. De dt. a dv., 
20.30 h. Ds., 18.30 i 
20.30 h. Dg., 19 h. Fins al 
10 de gener.

Antígona + Edipo Rey + 
Medea
Els directors Alfredo Sanzol, 
Andrés Lima i Miguel del Arco 
s’han unit en un projecte per 
mirar els textos clàssics amb 

ulls contemporanis: Teatro de la 
Ciudad.
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46.  
www.teatrelliure.com. Poble Sec 
(L3). 19 € un sol espectacle (57 € 
els tres espectacles). Edipo Rey: 
del 3 al 6 de desembre, dj. 19.30; 
ds.  20h; dg.  17 h . Medea: del 3 al 
6 de desembre, dj. 22 h; dv., 
19.30 h; dg. 22 h. Antígona: del 4 
al 6 de desembre, dv. 22 h; ds. 

19.30 h; dg. 19.30 h. 

Ricard de 3r
Aquesta és la història 
d’en Ricard, un 
adolescent tímid i 

introspectiu que passa 
hores tancat al garatge de 

casa seva, alimentant la 
quotidianitat que ell percep com 
a excloent i depriment.
SALA FlyHard. Alpens, 3.  

Hostafrancs (L1). 16 €. Dl., dj., dv. i 
ds., 21 h. Dg., 19 h. Fins al 21 de 
desembre.

Compra 
entrades i 
consulta la 
cartellera a
timeout.cat

�GRATIS
L’altre dia parlava amb un grup 
de promotors musicals espantats 
pel futur del negoci. Deien que els 
xavals, és a dir, la gent de menys 
de 30 anys, no va a les sales de 
concerts, que només els veus a 
les festes majors, quan no han de 
pagar entrada. Joves que creuen 
que la cultura ha de ser franc 
perquè han crescut així, perquè 
ningú no els ha explicat que les 
institucions dediquen més diners 
a subvencionar la fabricació de 
cotxes contaminants que a l’art 
–el 0,7% del pressupost de la 
Generalitat dedicat a la cultura és 
una vergonya–, o que els creadors 
no viuen de l’aire.

�TEATRE OFICIAL
El cert és que el teatre ha estat 
històricament, almenys aquí, una 
cosa de gent gran, de persones 
de més de 40 anys. Basta anar al 

Lliure o al Nacional per adonar-
se que la mitjana d’edat dels 
espectadors deu voltar els 55 
anys.

�COMPANYIES
Qui mou gent jove són les 
companyies. La Virgueria, La Ruta 
40, La Calòrica... Fins i tot La 
Brutal, formada per quarantons. 
Vaig anar al Borràs a veure ‘Una 
altra pel·lícula’ i vaig flipar amb 
la quantitat de gent de 20 anys 
que hi havia a la platea. “Això 
sembla Madrid”, em va dir el 
mestre Marcos Ordóñez, ja que 
es veu que a la capital d’Espanya 
s’ho prenen més seriosament, 
això de renovar l’audiència. Aquí, 
la cosa va a càrrec de les tropes 
d’actors i dramaturgs que volen 
que ‘els seus’ s’acostin als teatres. 
Campanyes com Escena 25 o la 
dels abonaments del TNC haurien 
de ser generals i més ambicioses.

Treplev
Per Andreu Gomila

Teatre


